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VOO R-R EDEN.
Gunjiige Lefer

!

,^^^Lfoo ’t nu meer als 40 jaren is geleden
,
dat ik in

3j/Wgeweeft ben, fult gy u verwonderen, dat
defe Bcfchrijving nu eerfl: het ligtfiet : Maar ik
fal d’oorfaak daar van korteliik verhalen.
Uyt Tsland ben ik (als hier na fal volgen),

niet Valkeniers na Lijfabon gevaren , alwaar ver-
ftond dat drie Schepen naar Indien Zeyl-rede lagen. Tot dcfèii

Togt was ikfècr begcerig
,

gelijk ook waren tweejonge Neer--
Unders

, die ik tot gevonden had : Wy fijn dan met ons
driën na getrokken

; maar eer wy daar quamen
, waren

de Schepen al weg : daar op fijn wy alle drie na Goïette in Barba-
r/f» gevaren, daar jk een vond, die ic Deventer
geboreri, en tamelijk Latijn konde fpreken ; defe woonde iti

Numidien^ nu Marocco genaamt, in de Stïid Tingit
^ daar hy

fijn voornaamfte Huyshouding en Wijven had
,
welke na dc

Wet Mabomets
Als nu mijn twee Medgefellen wederom na Spaanje waren

gekeert, ben ik met deftn voor Knégt , of liever Slaaf, omge-
reyft

; cn heb een groot pak Linnen
, daar hy mede handelde

, op
mijn rug getorfi. Dus fijnwyeerft m Biferta cn Thunis

^
daar

na door het Koningrijk Marocco
,
na de Stad Tingit^ gcreyft. Van

defe Stad fchrijft Procophts^ daticten tijden van denRigter^^o-
y«<a,vandiegeene, die voor hen vlugteden, foudefijngebouwt,
welke Gefchiedenis in twee Marmcre Colommen (Pylaren) fou-
degegraveert fijn, met defe woorden : fVy fijn Muarufii^ dié
wy voor den Rover Jofua gevlngt fijn^ en hoewel Antimachia^

defe dingen verziertagt, foo hebik doemaals nogeenigc
tekenen van vervallcneMarmereZuylen met onbekende Lette-
ren, byeen fchooncFonteyn gefien: Maar alfoo ik op dien tijd

Procopiusinci had gekfen, heb ik my niet wijders daar na be-
vraagt; Ik wil daarom voor mijn perfoon aan Procopius geloof
geven , temeer, wijl hy fchrijft, d^itCartkago op dien tijd

, en
van defclve Volkeren is gebouwt : Maar ik late Procopius varen.
In defe Reys fijn vijf jaren doorgegaan

, ondertulTchen heb ik al.

tijd dc dingen van Tsland forgvuldig bewaart
; zijnde daar na we^

derom tot mijn cerfte Studiën gegaan
,
ben ik tot den Predik-

dienft aan het Hof van GraafOtto van Schouwenburg beroepen

,

met welken ik vcele Reyfcn heb gedaan, alfoo dat ik nimmer
tijd heb gehad

, om de dingen die ik overhoop in Tsland had ont-
vorpcn,inbequamerangtcfchikkcn. ^ % Dm



VOO R-R EDEN.
Daar na ben ik in ’t jaar t jSz. van den Keurvorjl van Keulen

GebhardTrukzes ,
in de Stad Ben beroepen , van waar-ik na Keu-

len^ om defe Voyagk te laten drukken, ben gcreyft , op welke

Reys ik van vier Moordenaars wierd overvallen
,

die my uyt-

fchudden, en met drie-en-twintig wonden naakt lieten leggen,

aan een onder haar mijn Hembt
,
om my daar voor te begraven

,

voor uytfchenkendc, alfoo fy niet anders meenden
,
of ik was

dood : Nogtans ik ben door de hulpe Gods uyt haar bloedige

handcnverloll, en door lijnc genade nu nog levende: Maar mij-

ne pampicren van Tslandy nevens alle hot^p
, om oyt daar weer

aan te geraken , had ik jammerlijk verloren.

Als nu Maarten Schenek I y88 de Stad Bon had ingenomen,ben

jik voor dc tweedemaal aldaar wederom beroepen ;
alfdoen heeft

.feker Ruyter ,
welke my bekend was

,
mijne fchrificn van Yslandy

fcer toevallig in een leeg Huys gevonden , en mids hy mijn naam
cn hand kende, iny die weer ter handgcfteld ,

en alfoo fijn fy

dus lang onder my gebleven , tot dat ikfe nu eyndelijk door ge-

ftadig aanhouden van geleerde Mannen, heb in ’t ligt gegeven.

Ik betuyg dan hier mede ,
dat ik geen verdigte leugens ,

maar het

geen ik felfgcficncn ondervonden heb, verhaal: hoewel ik niet

.onbewuft ben ,
datrer genoeg fullen gevonden werden ,

die al-

les ongeloofliik, en niets als datfe felfs gefien hebben ,
voor waar-

heyd agten. Dit is ook dc reden waarom defe geleerde en treflijke

Mannen, welke met feergroote moéytcn en fwarc onkoften
,

deftige GcfchiedenÜTcn cn Voorvallen hebben gcfchrcvcn ,
als

daar fijn Herodutus ,
T^hneydides ,

Xenophon ,
cn meer andere ,

lbo

Verfoeyelijke fchennis werd te laft gclcgt
,
datfe voor Leugenaars

werden gehouden* Maar defe ongelovige Berifpers en Zoïli be-

hoorden fig t’errinnercn, dat in alle Landen niet eenerhande ma-

niere van leven cn doen is., nog ook eenerley Vrugten' ofDieren

voortkomen ,
al foo men nu uyt Indien

,
waar alles anders als by ,

ons gevonden werd ,
kan vernemen , en hoewel wy dat felfook

niet gefien, maar het alleen van andere gehoord hebben, nog-

tans gelijk fulksveeleen geloofvvaardigc Mannen bctuygcn, waar

cn waaragtig is. Hierom verwagt .ik
,
dat vrooine en ervaren

Lieden, dit mijn fchrijven niet fullen veragten, maar met ver-

ftand lefeiM Die het tegendeel fullen doen ,
mogen eer fyoor-

deelen, van de korten en moeyten, arbeyd en ellende
,
die cen

Reyfiger moet uytrtaan, felfeen proef nemen. Gegeven uyt

mijn Studeer-kamer tot
,
in ’t Land van den 24

Maan lóoi,
DITHMARüS BLEFKENIUS.

SCHEEPS-
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SCHEEPS-TOGT
na

YSLAND en GROENLANDi
va 11

DITHMAR BLEFKENIUS.

I. H o o F^D S T U K.

Wanneer Tsland cerft is bekend gewoi'den;

’t jaat 15-63 Vuaren tot
Hamburg fehece iltoopriebeii /

—
öic tluce dScljeptn na Ysiand .

foiiöen afiiaacbi0fn : ^^cefe AUtheu"

_ üerfoötm/nagctooonte/Vian Ecleücat-

^ öe 23cbienaav^ öe^ («5oblö=
hen Uioojb^ / in be genoembe L rsVand
,4»rab/ om fjaac baat toe cm tegam.

Prcdicanttelbcroigen.^IlitoaS

tcc fdüec .tijb aïbaar / üeïtoagtenöe liiijne 25oclfjeh

Pan Roflok
, fijnbc onbcttuncöen in baagliififcöcn

omgang met öe l'rcdicatitcn. Doöor Paulus i-an sijnluatot

Eitzen bie be booniaamfïe onbec be felPe / Iep=

öe mp fuift?; te booten, gift / bie feec öegeerig bjaö /
nieulue en bjeembe Itanöen te befTcn / nam fulft^

gcluillig aan. 5^en 10 April gingen bro ’t ^epI/boe=
ren onbec Engelland en Schotland ftccn / en pafTéerc
ben be bijftljien ürcadiflè Cplanben / ban öebjcifte
Ferouwe en Hitland alleen bebjoonb bjetöïu-; ai=
baar fagen bjp een Ijooge £tor^ / in gebaantewn een
Moiiiks-kap , oiibec Vuclfte tegeiijï alle toinben een
beplige febuplplaatjf i?". ^iïen 14 Juny fagen üjp
Ysiand

, (igopboenöe ol^ een ïBolft in be brintec/
p’ baagé baar aan guamen ton in öe ï^aben Hathe-
tbrt, in’tgupben (ïjnbe/ aah ïanb.
Ysiand ( ban öe gcoote ftoube e-n Ijet gebiicctg «erchn/-

olfoogenaamt)/léeencontoenijecgagtigaLanb'bol’f“18

,

^neento/ toelttoeemaal grooteualjï ’t€plauö Si- byfondéi-‘“
ciiien, Ijeöbenöe / ua’tfeggen banOiaus Magnus,yan.
til be lengte ïjonbeïft mijlen ; agt maanben baar

DiWmiaiëlefkciüus* A |)CC'



Of Ysland
kcrTliulc
van rtolo-

n)xus is.

vc en
Groen-
land ceift

ontdekt
kebbcn.

Z S CH EEP S-T OGT V A N

Öct I cn nogtan^ lö?anb ïjct oEpïanb ban fiin*

nen / cii batjtc inccc / oin bat gcbucrciibc brfcn tijb /

booj be ftoubc bc Ijitte Vucrb binnen gcljonben. ^it
«Éplanb öceft be b?cettc booi ben jÊquator ban 6^
Graden en een Ijalf. Éan bepTelfJ» cï5oojb3Öbe leagcn
b’oEpïanben Ebuds. <Of bit nn ïjet 3lanb fn / bat
Ptoiomaïus noenib Thuie , of bat Ijet beqnainec Ys-
land geboopt i^ / i^ mp onbehenb / gelgb ooU ïjet

Thuie ban Ftoiomseus nietVüttb gebonben ; foo fieN

len ooli be ïtaatt-bercïinjbet^ ban boojleebc tgben
een meecbece lengte / ointcent Schotland

, en b’om-
leggenbc 3£anben / al^ Ptoiomsus gebaan jijeeft.

©olbj) ooïfpjong falilUuat Ijoogec opwalen/
baac in nabolgehbc be gaac-boeften ban Ysland.

wiehctfci- Si'i’tjaat 1400 ten fijbeban Aicbrand, 25i(Tcl)op

ban Breinen
, (tjn baac geVueefl feftece «Ébelïieben upt

Ooflvriefland en Breinen
, bie in ’t ,l5oo?ben nienlue

5tanben luonben foehen. ^efe gingen ’t Sepl ban
be Wefer , booibp b’<i2planbcn Orcades

, en bonbèn
bit 'iEpIanb / bat boen al belnoonb luas? / in ’t upteeft

ban Europa ennoemben l^ctl ombe gcoote fton=

be enljetg^/ Ysland: 21(1^ fp betbec |15oo?bbjaacté

aan boeten / bonben fn een anbec «ijplanb / bat fp /

om bat öet tegenbeel biaat ié / Groenland hoopten.
3DiItcnbc nn nog betbee na Ijet .OooJben boot bc

3CC / bjiceben fp langen tijb Pcrljinbcrb booj I)et /

en ten laatfien metgrootc moepten baac npt gecaaftt

fljnbe / quamen fn bp gcoote IDellcn en biftlte 5^np?
lïecnifTcn / toaac’npt / na bc getnpgenié ban Oiaus
Magnus, bie be Navigatie becftaan/ mepncn/ batbe
®ïocb ban be Sce boonftomt. ïjiec bleef / op een

,§cl)ip na / be Ijeele ©loot / ’t mellt na beel fnblielin=

R iiuDcn cn gcbaceii / booj beTartarifchc Zee ié geltoiiien

avonturen «i.cen Ijcct JLaiib / cii albaac iii ccii gcootc cii feec

van d*ont- Uiijbe l^aben aangeïanb : (3rcrb3i)l nn b’31nb)oon=
dekker*, öecé ban bit Btanb / om bc gcootc Ijitte / öaac

Öoolen cn beebotgene plaatfen becfcljoolen / na=
men bie aan Ènnb getceben bjacen / beel gonb cn

anbece fto|ïli)ftf)cben / ’t tocllt fp l)iec cn baac bon*
öen / na Ijaac ^cljip mebe : maat alé fP fagen / bat

Dnac beel ©onben ban onuptfpjeflilijbe gcoottebec*

bolg=



Dithmar Blepkenius.
3

bobben / bloobeii fp ffec becbaafl na 25ooib / luec^
j ^ ^5

bmbe cm ban (jaat/ bic/ obedabeufïinbc uier bupt/ —
nictïjab bonnen ontïoopcn/ ban befe l^onben bcc=

fcöenrt. vgpnbclöftrijn fp naïano omfuierbcn / cn=
be Ijaac nanlu beemijbenbe booj bc bobcngcmdöe
3DclIen cn ?©jap-bülKen / in Mufeovien

, cn bjij*

ber^ bOOlbp bc <©Oft-5CC / Vucbccom tot Bremen gcar-

rivecre
, bocnbc aan ben boojgemclbcn SSifTctjoy ban

Bremen Aicbrand, becflafl ban Ijaac bjcöccbarcn en

abontnren/bootgcballen op befe bjonbcrlijïtc iicp^.

©00? befe tijb / namentlijb in ’t jaac 840 j oiibcc

be ïlegeccinflban Caroius Simplex, (ijnbcNoorcn,
na’tboojticelb / Voel eeeban beSwitfers, ten tpbe wanneer d«
ban JuliusCsefar, lipt Noorwegen na Vrankrijk ge» Noorman-

,

togen / Ijcbben baac ban een goeb gebeelte / ’tvudfi >'«“

op ben ljupbigen bag nog na öaac / Noormandyen
geko-

Vuerb genaaint / ingenonien en befeten ; en baar upt men.

niet alleen fVoave ©oilogen tegenS b’Engcifche ge*
boecb / en bc Sce langé be Hniiandfchc en VriclTchc

^tranben / booj Ijare'gebutige jlcoperijen ontcufl

cn onbepl gemaaltt ; maar fp gebben ooft be Sara- Hare oa-
ceenen

, bic in Itaiien Voacen ingeballen / npt Apulicn den.

en Calabrien bccbjcbcn.

©an lf)aauEanb,élieben bie tftup^ Voacen gcblcbm/
Öebben fig fominige nabecijanb mcccjjooibVoaacba/
al^ in Hitland

,
Ferouwc

, cil Ysland berfpjepb ; ©it
geeft onbee anbecc inebe Ijaac ^piaaft met bic bec

oube Koorlieden obecccnftoinftig/ teftennen / luelftc

nn aan be geeftant / boopiamentlijft ontcent be
becinaacbc tjaben cn ftoopfeab Bergen

, Voegen ben
omgang met bc Duytfchcn, feec i,é becanbeeb.

II. Hoofdstuk.
Van de Godsdienft der Xslanders.

A Nno 1398 eegeeebe in Denemarken cil Noor- Wanneer

wegen
,
Woldemar be tVoeebt / Vüicn^ jiïaftome= |'’ïsi^aiidïi5

lingen bat ftebben beöonben tot Eric l^cctog in Po- (l'liSoln’

meren, enChriftofFcl ©OJft in Bayereu,toe. ©nbec hebben

fijn <t3ebieb Voacen ooftb’Yslanders
,

gelijft fp ooft

nog fijn / bie ten fijnen tijbe cerfi bc Chrüteiijke Reli-”'*"-

gic gebben ontfangen / na bat fpfoo lang b’Afgoden
. A 2 gebienb



4 SCHEEPS-TOGT VAN
i <6^. Bc&icnti öaöiJcii.l^cbtienöc/alé 1100 Bcfrpt fal üjcrbeii— - öc ïDujiiidcii boó? öf'ïf 0ciriEuni'amc en ijimébjicii^

ben/ tot bat Luther beiiciib gcluojbeii / toaniieec

Hoe de her- ïlOtllno Chriftiaan üan ücnemarken , be ï)CtVlOjmill0

vorming na Ha bE ïctt Oan Luther, fjccft aan0£iiomcn/ eii in run

f ïitoninorijïien cn ïanbenbocn boottplanttn / be*

is‘‘ingc-
‘ r^löe ban alle bp-geloof en ^eelbeii-bienfieu

voerd. beteiibc. ^efc öttft te» öien epnbe ooit pjeblftan*

renin Ysland0eronben/ alj> mebe een 3^ jnUftet / bie

ben Bybcl booi be Leeraars
, luelhe be Latijnfchc

(Caalniet en beeftonben f bie’et boen beel Vuaren ) /

cn ooft tot bienfi ban be (öcincente / in be fteftenbe of
ijaau jBocbcc-ip?aaftfonbeb?nftften / itiet b’3lante=

ftenin0 ban Mcianchtoii
, cn alle be 25oeften ban

Urbaan bc ïtoiiing eii anbere. l^p Ijeeft ooft tipt

Ysiand beroepen beqnanie51on0eirn0cn/ toelfte Ijp

tot bienfi: ber itterften en ^rljoolcn ban öaat ©abee*
lanb / op fijne ftoflen in be ïjoogc-dècljool ban Kop-
penhagen Ijceft opgetroftften en laten iluderen.

3l>ocn tentybcbanUtonino Woldemar, ïjetChri-

(lendom ectft in Ysiand ijj geplant gcloojben/ Ijab

Ï)P albaar gcojbineert tbiee 25iffcöoppcn / een in

Sobere in- üchalholden
, ftjnbe in ’t Oollen

, beli aiiberm in

komft der Hollen , of iia ’t Wellen : «Dcfcr 25iffcl)oppcn naboL
BiiTchop-

ijcbbcn nu niet ban alleen ben pbclrn ^;5aani en

®itel / fonbee anbere inftomften / alpi ban 23oter en

Die van ©ifcl)* ^1^ 1111 bC Reformatie iii Ysiand oilber ïtO^
Sclialhol- ning Chriiliaan Vuasï gefcljieb / ipi ben "Biflcljop ban

t‘*'^V*de^*^
Schaihoiden tegen beiifelbcn inet Ijet gemcene bolft

i'fforma- opgcflaaii / uptroepenbe tjet Euangelium
, en om=

tic. biengcnbe be löcbelljcbbercn be^ Stonings?.
’ 3!n ftet bolgenbe jaar ifsf öe ïtoning een

«Êbeiinan npt be Ridderfchar
, genaainb Fauius

Hiticld ( bie ilt bp mijn tijb rlog in Dccnemarkcn ge^

ften Ijeb / boen Ijp al Ijecl onb boajj ) / gefonben na
Ysiand

, Ijembooineiiocban alle^ / al^ ban |IQnn=

fcljap en Eï)apenen/ tot fijn boopiemcn noobig/ büel=.

fte albaar geftonien fijnbe/b’^proerige beinpre/cn be

3teere be^ Euangeiiums bieerbernieulobe en oprrgte.

«©efeliet/ op fijn t’rugftomfi na Decnemarken
, al=

baar een anberCbelman om Ijtt Hanb te regeeren/

en



D I T H M A R B L E F K E N 1 U S.
J

cn ojj bc Sterft aöttc 0cben. Cen njiien njöe luaS i

alöaat be maotigfte en boojnaamfie recftercn Tnddc

Bondc, lucifte foo Ijaaft al^ beé ïtoningS iftnjas?=

bolft bertcofthen bua^é / een nieiitoe ramcnriueeniuj

inaaftte met be bDoznaamfrc aJuïanberjJ / bie ïjn

booj fijn aanflen op fïjn 3Ööe Ijab sebiagt / foo batfe

bjeberom ban ben ïtoning afbielen eii Ijcm aanijin*

gen / in een 5^Iaat^ genaamt Waios ffamen ftO'

menbe. Ylinks beeb be SSiflcfjop ban Schaihoiden

,

bat jfj ban ’t Ooft-cyndc , ïjter ban be lueet aan ben

©nber-ftoning/ bie/ om bat befeTadde liondc be eet' cdijk ook

fleiDproecbcclneftt ftabbe/ alïe mibbelcn aanlnenb* eene radde

be om Ijetbolft boeber op fijn 3i}be re ftrtjgen. ïE>it

ftcembe ben boojtganft bec (©proecigen / en Ijielp

Tadde Bonde ontijbig aan fïjn epnb : JUfoo b’vöiiJ

bec-ftoning bit foo Ijaafl niet ïjab becfïaan / of lju

fette fïg in be Saaï / betmanenbe be fcljufbige tot nf=

fïanb / en belooning aan be gctrouloeboo’fieilenbe/

met fïcenge bebiepging aan be §|»ligtb?euftige en
ï^arbneftftige. ©it öab foo beel hragt / cn foo

goebe iipttoerfting / bat be meefte in aanmerfting

ban ’t gebaar cn be flraf / luelfte Ijaar bereftooren

flonb / Tadde Bonde cn fï)n SCanljangeré bcrlictcn /

en ben Viccroy ootmoebigom bergifni^ fmeeftten /

en bat ooft berftreegen.

i^icrop bjierb gemelbe Tadde
, als? bpanb bc^Dicvyand

ïtoning^ en bef? ïDaberianb^ uptgccocpcn / en bie desKomugs

fïg met bej? itonings» «tSefagljcbóer ijabben ber- dêri'nd«“'

foent/ berbonben fjaar bp <i3cbe Ijem tcbcrbolgcn worduyt^

cn om te biengen ; epnbdijft bjierb ftp omcingelb /
geroepen

,

ter plaatfe baar ï)p met be ninc ftg gebuoon Vua^
t’ontljonben / cn na bat (ïjn IBaftlieré geboob baa=

ren / felber gcbanreji / cn tot een jöiiTcljop / om
ban ben felbcn in be <0ebanftenifj bebJaarb te bucr-

ben / gcbiagt ; befe ïjem buepgerenbe t’ontfangen /

bjagtmeii Ijem rot een ban> be 3Lanb-ïiegterfj / bit

ben Ijaat bcö boïftf? bjeefenbc / mebe narfelbc / om
Öem t’ontfangen. ®cc felber tijb buaé baar een

moebig en bapper4,©an/ genaamt Jonas , befe fV'’"’"'"'

frpbc: 3|ft Incct buien ift Ijem bebeeïen fal/ baar ftp [.‘, 1
,1 ,

bucï faï bebuaart (ïjn / boojt^ palttc öp Ijem aan / raakt.

A 3 l)icu\u
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Ijifulu öein ’t öoofb af / cn ïifgroef fjcm : 5rli>ft?ï^ Xuafj ben ©yvoer gefïilb / cn lian bicn tijb tot oy
öcfcnljuiibigen bagroe/ Xuotb albaac 'öob^ 3©oojb
na b’Augsburgfc Bcli)dcnis gcyjcbiftt.

III. Hoofdstuk.

Daat Gjn
dricdedcy
foort van
voornanic
Inwoondcrs
iji Ysland.

Tslandcrs
opgcbla-
fcHtheyd cn

Kleding CU
Vrouwvolk.

Supetftitic

cn Over-
jciüof;

Van het Leven en de Seden dtxYslanders,

Btefjalbcn b’annc (öemcente bic bicnftöaac fö

aan be nijftc / om batfe ban bcfelbe Ijaac

^cljuyticnsJ tot bc ©ifleftevu ontfangt / fïjn’ci* btie-

bcrlcy foojt ban jjtienrcöen ban fatfoen cn aanlien
in bit Cylanb : ai^ crciMijlt bc Lochmndcrs, bat

ij? / tïrgt.ö-luybcn : ( fljnbe Loch by ïjaar foobccl

ató Regt
)

;

fn bebienen ïjet Uegt / cn lijn bcel in

getal / nogtan^ bcuttlinb^ / bat iS tluaalf om
tbjaalfjaaclijbj? Jjtt Vuaac nemenbe. 3©ac befebe^

ffnytcn / fijn fy alle gcbooifaam : Cen ttueeben be
Bonden

, of iigbcllieben / onbee Voclhe b’aanlïcn'

ïijhfie Hjn / bic be mcellc Jbcljuytcn en ©cc öebben

:

(ècn beeben be 25iflcï)oyyen / bat fijn bc ©?ebiftec^/

bic’cc tamclijft talrijh/ en bjaac ban fommige ban
alle fcöattingcn bin fijn.

«©’Yslanders fijnbooj bc banft fccc Ijoobaacbig

cn oygeblafcn / byfonbee om ijarc ligcijaamlijbe

flerfite. 31ft bcb’cc een geiten / bie cen boile ®on
Hamburger 25icc aan fijn monbfettc/ cn baacuyC
bionït / aï^ ïjab ïjet tint cen lütan geluccfl. 23epbe /

fdo Voel .üBanö al^ ©jonVuen / Ijcbben cenerley ï!ilcr=>

bing / foo bat baac iiyt nanVolijM bc fexc of hunne
ij? te hennen. ï©aac ij? geen linnen / al^ bat’cc

ban bubten Vuerb gebiagt. l|ct' ©jouVobolh i^’ec

frljoon ; maat nog oygcyjonht / nog na beöoorcn

gcljabcnt.

^h ’t gemeen hin b’Yslanders fecc gencygt tot

Overgeioóf , ijebbenbc feehcce <tE»ecficn of <©uybC'
Icntot ï^uyy'bjicnbcn / fijnbe bc fulhe Ijct geluhhigfï

in öct biffégen / bie baat toe ban ben <Ouybcl
nagt^ Vuerben oygcVoeht ; 3(igoeVuel be ^Jcbi-

hanten geen bigt fyaven / om Ijaac ban befe griiVoc'

len af te trrhhen / bog fy gjn te biey berVoo?telb / bhj^

benbe
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tienbe bcfe quaal ( inifö fp alïe reincöi'cii ban bc

ï)anb baijfen )
ongcneepijft / in foo bcïre / bat fp —

ooïi ben 3©int bcefioopcn / luaau ban ijier na een

ftaaitje fal bolaen. ’t ^dbe rclj?üft ooli Olaus
Magnus ban be Finnen

, batfc ooft bc ©aait bet

^cljeepcn / in goebe en boojfpoebige toinb / booj

öetoobeving foubcn bonnen opljouben. ^oo bat

be Jjatan met öaat fpeelt / en ïjaac befpot / luan^

neer Ijp fcöpnt öaar be mibbelen aan be jjanb te ge=

ben / óm foo grootc faïten met üeufelingen upt te

boeren : aié bp boozbeeïb : bc maanbelijbc affon^

beringen baïi een ©jijlïcr / om baar mee bc ©oo?-
ftcben en feebere ©lanbcn ban ’t ^cljip te bcirrijbcn/.

en toat ban biergelijbe groben meer ftin. ^ ..

3b’<0ubec^ ieeren bate joi>ge ïtinberen tefen / en al/Kiude?
baarnatjare Hanb-regten / foo bat baar tueunige ren.

gebonben boerben / baelbe niet ïefen bonnen, l^et

meeflc ©?oiiluboïb gebpipbt in ’t fcljujben letteren /

al^ Vop / en baar nebcné oob Charaöcrs of tebenen/

bie geljeele luooiben bebnpben / en bjelbe niet offchnjven.

feer quaïijb / niet onfc letteren fouben bonnen ge=

fcöjeebcnbjerben. ©an jongs» op Ieeren fp biffcljen/ Dagcïijks

en baar in bolöerben fp al ïjaar leben : fp Ijebben werk.

nog 3Cbberp nog 25onVuerb : ïjaar boft i^ ©il» /

|©clb en ütaa^é : <ö5ebjoogbc en met ftcenen ge?

bloptc of gemalen ©i^ ié Daar bjoob / en a©arec

of 3©ep Darcn gemeenen bjanb / nogtan^ leben fp

bccljafen: jiiet Vuepnige bomen ber tot ben i©nbec=

bom ban lyo jaren / fonber batfe oopt cenigSlirt^

ofï^eelmeefier beljoeben. Dtb’ft rtn gefien / bie

fepbe/ bat Dp 200 jaren onb bjaj». Olaus Maguus
jegtin fijn 2o23oeb / b’Ysianbers leben 300 jaren.

l|et mecfle beel ban b’Ysiandcrs Ijeeft nimmer bJoob

gefmaabt of geflen. 2111^ b’onfe aan Daar 3jRce(

berbopen / mengen fp Ijrt met |©elb / bat fp ban
Drabbel noemen / óm te beVuaren / fijnbe fulbj»

een 23anbet en itebbernp alleen booj ben 2tbcl.

êibc Duytfchcrs en Dcencn, bic op Ysland baren Markt tot

en Danöelen / Dföbtn in be Daben ban Hafncfoit

een ©laatp of iBarbt / bie ban nature (lerb is» /

albjaarfe onber ïiramen Ijarc JDarcti te boop ftcl-

A 4 len/
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T ït’>i/ aïö iècljocnen / ,fBefTcii / ^gipicgeï^ fii öiei’^

gdjjïic iènunreincii ineci: / Pnii lufjuiig tuaaiöpe

;

3Daar rcgeii^ ö’Ysiandcrs
, ®raan / ièluaücl / ,

luitte JDofle-üdleii / cn booreï Percuu=
watmcn }e|j, 55cfe beiuiangding of liODp / gaat nog Paft

*

Weid' oföooï/ pooi öatfe tcf begm boo? oiifeii 25janbe= ;

pjtjn en 23iec fijn opgePulö : ©p befc lamcnTtom»
fren P^jengen fp Bioupj en ïtinbeten mccöc / tuaac

siin fc« Pan fp bc ü^ontoöavc ©ogtec'j aan b’onfe / PJclUe

D
"

' ï’eftcnnen bat fp t’ljupg; geen D.ionlocn Ijebben / om
ic/s! 5ö?oob en Bifcbupt/ ja om Pip getinget/ aanPieben

:

fomtpbsSgePenfp bic oPee omniet /Pooi een inaanb/ *>

of foo ïang men’ baar aan ïanb blijft : foo fp bc^

fluangerb Pierbcn / Ijebben fp Ijaar liepec afb te Po*
ren / yet ïltinb opPoebenbe toe be IDaber baar lues

berlieci't / Uiien fp Ijct ban fdjenben tot een moi=
gengaaf/ mctrijn.j|ïioer on ben Ijoop toe.

gemeen i^ ’t be ©ogtcrjï albaac een eer albn^ met
bc Duytfchcrs Pedicett te Ijebben / en befe pjcrbcn bo-
Pen anbere gcluilb Pan Ijare 1lanb£>-P’pcrs? : foo ,i.

Krv da°ar
ÖEt albaat gdiomen / bat be i^oererp / bie

ichLde. bnpten ijét bloeb gefdjieb / geen fclfjanbe itieec i.é /

iiiet tcgenflaanbe bc ^icbihcr^ met allen pPet en

ecnH fïg baar tegen^ ftanten. jKen ban figtdijb

afnemen Ijoe Per befe Peefdjepben fijn Pan bic gene /

bie ben meeben fcljat bellen in ben JiBangbom / alè
Petrus Beniba Petljaalb in fijn befeljiijPingï) Pan
Venctien in ïjetfe^be 25ocb.

on^aieii <j5e JCsijii cii Ijct jöiec bat fp Pan b’onfe gebogt *

Ku lbo / bePiarcn fp niet / maar biinbcn yet npt

lang haar oubct malbanbcteii / bomenbe b’cen tor ben anber /
Wijn cn bp benrtcii cn om niet ; <önbec bit flippen Pedjalen

dMfc'*'""'
’

fl*
Öarc baben / niet in oibie / maar foo alë Ijet yaac

van d’onfe »! bcii iijonb Palt. lüiematib fé toegdaten Pan be
' gekogt of (Cafd op te baan / om bin Vuater te maben / maar

be ïlbogtec bej? ï?up^gcbn^/ of ecii anbere / bomtheb en.j
fpo yaab al^ pcmaiib tociibt/cn Ijoiib oiibcc bc (Cafel i

Haat bc 3©atcr-pot / terPJijl b’aanbttenbe rogcyden al^
vreemde ^Vuijnrn / op bot ftct gdupb Pan ’t piben niet fou=

uënt "dr* grijoojb Uierbcn : 3bc pijS nptgegoten ycbbenbe/

Gallen, fpoelen fn be ©ot Piecr fdjoon / cn Pertljoonen •

4

t
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Ijflncöaai- itifetoccr aan ®afcl. ban befe mobe
niet fii Ijonb / Qaat ïip öaac boo? oiiaercbibtöoo?.

bjicnbcn ontfanoen fp met een ïin^ / mal*
ïjanberen blijtiij bcfcljontombe / of ’et geen 5lnp^
oebonben Ineib op Ijaat lilceberen ( bat bp geb^eft

ban ^Linnen fombiijlcn Qcfrt)icb J ; <£tn Hnpp flcn*

bc / nemen fp bie met eerbiebigljepb en ontbebbing
ban baat Ijoofb af; biefe inerb afgebangen / neemt
meebe njn 4il)nré af / en bebanbt ben Slnpfebangec /

en alfoo eeten fp malbanbccen. ©abet / HKoeber en

ïtinberen iTapeh bp een / onbet een ©airen-hleeb /

fonbec eenig ©oop of ,^troo. ^p piffen alle In ee*

ncn ©ot / maat meebe fp bejï motgenjï baat aan*
gefigt en banben VuafTen ( en Ijaten monb fpoelcn

:

»iSn toat boo 2 reben geben fp biet ban / bat Ijet geeft

fcljoonbepb en btagt / en berfietbt be fennbjcn en
b’abeten/ beVuatenbe be monb en tanbenboo?bnp=
ligljepb. '^n gebal baat eenige 23eeflen boo? bet
3©atcE of^neeulu betgaan |bn / ( bat bihbjil^ ge*

feljieb ) ftggen fp bat bie ban ^Sob ge^agt fijn / bie

Öonbenbe ban groote toaatbe.

Sn ’t iaat i fó4 gingen in een ©laat^ / genaamb
Ackermis

, eenige ütoepbeegen bbjalen / bie ban
beel J>neeuto / en biftfte bnpfletnigen obetballcn

fljnbe / niet toeet toietben gfbonben boo? in be

ifeaanb April ; fp maten lang boob / nogtan^on*
geqnetlï / nog flinbenb : befe beelbe men om / een
beel ftteeg ooft ben ©betfie / bp melften ift boen
moonbe ; bat berf Ijn niet affiaan / alfoo een gift

te betfmaben / onbefjoo^ltjft iö / maat Ijp gaf jjet

aan be atmen.

Sn ben JDintet onber / booj / en na Ijet ^on-
ftnpten / of be ^on-menbing ( Solftitium hyber-

num ; alé be ^on ié in be teftenen ban ben Boog-
fchutter

, Steenbok , cil Waterman , ftjnbe in be

JjKaanben ban November, December, enjanuary,
’t baat geen bag : alleen Ijebben fp al.é ban ligt

ban be IDaan en be Sterren / tot bat be ^§>011 in ’t

teeften ban Fifces meber fteett / ’t melft gefcljieö in

February ; Sn ’t tegenbcel in ben ^êomet / alö be

^on op ’t öoogfl i| / ( Solftitium aftivum j , eti in

As be

Hoe fy die
Ofltfjuigcn.

En malkan-
(iercii de
Luyfen af-

vaugen.

Haar flaap-

plaatfcn ,

.

en waffen.

Vreemd gc-
voclcij van
doode
krengen, cïi

daar van
ecu Aaalije.

Wanneer
daar gc-
duerig dag
of nagt isi
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öe tepïteneil Üan De Tweclingen , Kreeft cil Leeuw,
Dati^/ in De IBaanDcn üan May , JunyeiiJuiy,
ip baac gceii iiagt / maar ceii geDiirigcii Dag.
Dc JDiuteu öouDeii fp öaac üeeI Dage» aan ccii tn ’t

25EÖ/EI1 ocffriicn öaac in ’t ^cljaahrpel/tctVoi)l tjaai*

„ <E)icnfiDobEn Ijaac De ftofi Dooj’t 25eD bicngeii.

j^Veenais ^lampcn biaiiDEii fp Cïaau / en Ijarc

d’andcre ïliaarfleii fijn ©iigeï. February
, aï| De

tijdendoen. ^qu tioPEU fjaCEU Horifont lp / EU DE DagEll ïaU'
gen / Degimicn fp te Piffen / en bangcti een onge*
laofl|)he inecnigte / aïfoo De ©ifTen / Die im Djie

JKaauDen tang inDe Diinfictnip tjebDen gefVuom^
men / foo Ijaaft fp een looDcn ©ip aan een gfec
fien./ Daaï na toe fVuemmen / en foo Voaae fp ijet

Dc iiigt
, fejpe maai' aan ratten / gePangen inerDcn / ban

nit'sÓur' graten upt Doen / en Die in De Ingt en

vetdroogt DjinD te Djoogen öangen ; tipt öet ©et of ^nge-
en bcwiuirt boanD hotten fp 0lp of Craan. 35ooj De fnpbere

j*'" <1' en Djooge tngt / Die fjiet ip / toetD Defe ©ip fonDec

vliefch’ langen töD boo_? tjet DeDetf üeVuaacD / gelijft

\'oor be- ooh Defelbe tngt / of ^on / en boinD / De berrotting
derf. ban De (©efïagte 25eeflen afbjeiiD.

IV. Hoofdstuk.
Vande Wonderlijke Poelen en Rivieren iu Ysland.

Ba.u n/a
veel wermc
Jaden,

£n wonder
lijUc Duy-
I;cxs.

Ook Poe-
len > die al

T.-at*crin

komt ) in

1
15 becfcljenDe J^Iaatfen / bpna Doo? tjeeï Ysland,

fijn natuurlijhe 25aD|iooben en boarme Fontey-

nen
, Die met groote inecnigte loatec uptgeben /

boelh buater / atp Ijct bcginD hout te boecDen / ha
hoben op ^loabeïagtig bcvtoonD ; in Dit tjeet bba=

ter j maar in men naiimïühp fijn bingee fonDec te

ö’anDen hanin hrehen / hennen ban berre g^up-

herp ban een rooDe couleur , mclhe / foo gp mitf/ na^

Deren / bevDbnjnen / en foo gutceug gaat / ho-

men fp meer om ; foo Doen fp attijD/ fpeetenDe met
Den Coehijhec / Die’cr tuft toe tjeeft. © f tjet buaar^

ip «©nuherp hin / ïaat ih anDctcoojDeeten.

5jn ’t VVdkn br»n ’t (gntaiiD ip een groote ?5oeï

Die fcer houD ip / gcmeïDig rooht / en allep mat Daar

inhomt in mennig Dagen in <^tccn bcrauDcrD ; Dat

nog
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Dithmar Blffkenius.
üoanÏÏmncefiij» te bcrVuonbercn / ié / bat foo men i

ecu l^oiib in be gtonb fleeht / fal Ijct onbeiHe beel

binnen ttoee bagen in ^fct/ en ï)ct inibbcifïe/ batyfer of

in’tVuatec geftaan Ijeeft/in J>tfen Hin beranberb /ft«n vet-

en nogtan^ bat boben öet Vuateu / of bjoog i^ ge= “‘‘«ren.

biebeii / fijn onbc gebaante ban ï^onb beïjonben.

ïi?icc ban öeb ift tbjcemaal een P’oef genomen :

luant al^ ift Ijet onbevfie beef / bat be gebaante ban
Wet ï)ab / aan ’t bnee (jab gelepb om ’t lueeft te

maften / bjanbc f)et afj? een ièteehfioof. .i5og fijn
^en koude

bigt bp be See / in een ©faat^ / bie genaamb Vuerb pontïyn'^
Turloks-haven

, tbiee Fonteynen , b’ecnetject / b’ail* by een.

bete fioub toatec uptgebenbe ; bit tocrb booj een

<0oot / aan een baat toe berenbe pfaat^ gefepö en

getempcrb tot een beqnaam ^ab / bat fcee gefonb

if>. |>ict bet ban befc it? cenanbete/ bie een fee= de rokken
ftece JDogt unttoelb / Vueifte be Spaanfehe-pokken geneeft.

genecfl.

j|i)ietbftban Hafnefortjg een ïtloof in een ttot^ / vreemde

foo biep af^ een üïibiec / foo gp baar in Het metïtt gp
®-°“-

geen toatec : maar foo gp baar een „êteen inbjerpt /

fuft gp na een Ijatfnn? bién fjooren baffen/ afj» of fjp

in een ïtopere ^ot bief / tcrflotib faf baat Inater uwt
fiomen / tot bat gemefbe ïtioof of ^nt tot boben
toe fat bol toeefen / fonber ober te bloepen. ’tg]^
fjet albcrfilaarflc biatet / bat egtet tiicmanb berf

fmaften of aanroeren. 3in ’t mibbni ban ’t «Êplanb/ vergiftige,

iö een fiiffiaanbc 3Datce of 5^oel / bjclfte een bergif=

tigen bamp iiptmaaflemt / bic alle ©ogelcn / bie’er

Dberbliegen / boobt.

V. Hoofdstuk.
Van de wonderlijke Bergen in Tslmu!.

Ysiand fijn b3iefeerb3onbeclpe55crgin/ b’cer- utie won-

fle Ijet Kruys , b’atibec Sncveitjokkci , en be öec= cici liooge

be Hecia genaamt : befe Itlimmeii in Ijoogte tot

aan be 3©ollten / foo bat ïjaar Cop of i&pit^ nopt

ban pmajib ié gefïcn ; te meer / mib^ fp altijb met

W en ^ncdibj fijn bcbeltt. <0p beefe Bergen
25liremt cti g^onberb fjetbagelijlt^/ fcöoon be

%im i
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I < 6 3 . / 3©ccr en JDinb / in be naafiaanïcögenbc—— len / Ueffelijli en feec gcniatiot fnn.
Hccla ïegt aan be 2ee / en na Ijct |i5oo?ben foo

Hp i’f' en
Öoog niet al^ be ttoee anbeie / egtee Ijecft Iju üeeï

fijii uy’t- jacen geöianb / maacluat br^tof fji/ biijft onbe*
wciking. ftent / Ijoeixiel ï)Et gelooffelijh ié / bat IjEt fUiabel

ié / bie baac getaonben en geljaaib \uecb : ©eefe
han albaae (Ijn aangcrtoiien / en gebnnrig üoebfel

aan bit üiuiï becfcijaffen ; fomtijbé tuerpt Ijy tiïam=

men / ban toeec bierig Vuatev / nu eené fluatte 3(!é

en ^teenen / en bat met fuiften gebjuwé t» metnig=
te upt / bat baai' boa? be ^on luecb bccbuprteit /

nog gcmanb opfeé mtjien na/ baat ontrent fean

Vuoonen. dommige loaagbalfen ötüb^n öp emi=
ge tijben/ alébe toinb gupben/ enbaae gcootc

•ftilte op ben 23erg toaé / ^Steenen ban boben neet in

be ïljolen en diepten afgeüJO?pen / tuclhc in ’t af-

banen een groot gebjnpé en gelupb maaïuen.
Dwiing gemeene |Ban meent bat be gielen berber*

pemcenen ^oeiubc aïljier gepijnigb bierbcn ; en ijet ié ge'roié /

, feg- bat ï)ier pélijftr ièpooben en <ö5ebJogten luerben ge*
rende , dat lïeu : ^300 bet etgeiié een ©elbflag ié gcfiagen j
daar de ö’Yslaiidcrs , bpfonbet bic Ijiet omtreiit biffcl)en /

toeetenben bag ban be Eattaiije , alfjoebjel fp niet

Voeten Voaar Ijet gcfc^ieb ié / fp fien nogtané / foo fp

bethalen / be ©upbelen gaan en fteeren / en be

gielen bet geboobe met meenigöte aanbfengen,

USen beröaalb ban een JDiflcljcr / bie omtrent Hc-
cla boer ; befen ontmoette een anber ^cljip / alie

bcpbeöabbenfp boo: Vuinb/ alé be ©ifTcljer / ng
^cljipperé manier / bjoeg Voie fp Vuaren / en ban
Voaar fp gnamen ? antVooojbbe Ijp / bat Ijp öab

spieukje ben25incöop ban Brccmcn iii (Ijn ,^cï)ip / bien Ijpi

ya"den bjonbe boeren na Heda; en ïjet ié bcbonbcn / bat

viu Brc- °P gemelbe ©iffctjop Voaé gefioj*

uW. Pen : nogtané Voat mp aangaat / ift Ijoube bit niet

booj al te feeher. ^oo uemanb berbjonften of an*

bcrflné omgeltomen ié / berfcljijnb Ijn fijn nagela*
Duyvei- fpng pbciibeii en belicnben met een bjoebig gclaab

;

‘cnHli'n-
gebJaagb fijnbe Voaar ijp Ijeen gaat / en ban Voaar

geil. Ijn Itomt / fepb Ijp/ na ticcia
, om gepijnigb te Voer*

ben
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têii lian ben ombacrnljcrtiflcn ijBceftec ben ©iipüeï/

en ücibluijnb terflonb ; foo feec fïm bcfe clfenbiac ^
ban ben Satan besoosöcïö / bat fp nipuen / jjrt

^
inaé bc IBM ban ben ©berlcbenen, €>becmit5> nn
nienianb / als» bieban linnen berooft Ij» / gelooben

fal / bat albaac be J|cl / mo0t men b?agen /

luaar ban baan bienSSergy bic ^ètoffc bonituut tc

1 bjaftcn : alj» rooft / blam / aé / en een mecnigte ban
Öalf Bcbianbc iètecncn i 3boo2 Ijft Uprr toerbcn onaerfiM*

alle bafte bingcn ontbaan of bernietigb/ baaroni «adcoor-

gelooftmen bat bcbïanimen opljonbcn alj? befe ont= ^
bieeften. 3©at ift ftier ban geboele/ fal ift bjp npt=

fpjerftcn / beftonbenj» een^ anberë oojbeel ; (öüelyft

ï)ct fcftcr i^ / bat’cr geflabig biater ftomt ban be
bogtigöeben bie in be ï^olen ber aarbe bergaberb
tuerben/ biclftebaarna uptbloepcnboojbeFontey-
ncn ; Vuaiit baar be ftof i^ / Ijcbt gp be luerfting

:

Stlfoo ié Ijet niet min fefter/ bat’erin ben bupft

bet aarbe bed bitumincufe , bat i^ ©Ip-en ^bJa=
belagtigc Stoffen fijn / bielfte booj onber-aarbfe

uptbjaafTemingen / bampen en Ininben aangebla'
fen / cben al^ bc ^mib^-iPtoolcn booj ben ^laap'-
öalft / bcfe bcrbaarftjfte iSooft / / iètccnen en
©per-blammcn nptujaften ; biaar bp ftomt / bat
booi Ijeel Ysiand , en tipfonber in / en omtrent be-

fen 23erg/ feer bed ^bjabdié/ en ooft gcbonben
luerb. <ï3dyft ooft in be Öibiercn be^» 3Dintcrjt

meer mater al?» bej» ^omcr^ i^ / en befdbe nebcné
* be Fontcyncn , ftp ^omer tijb bJd berbjoogen / on'i

bat in bc Idolen ber aarbe nog toatcr nog upttoaaé*
femingcn meer fijn ; foo geeft ooft bcfen 25ecg bp
mijlen nog blam nog rooft npt als» öaat geen b:anb«=

bare iètoffe is». JBaar öct fp foo ’t mil / bit m'cet ift

feeftcr / en boo? onberbinbing / bat niemanb bcfen

23crg fonber fdjjift of gebaar ftan naberen / gdijft

nabcrfjanb fal bcrftlaatb merbcn.

IW jaar al^ ift baar ma^ / op ben 29 November
i y63, omtrent mibbernagt / is» baar iipt een bcr= en ve°^

’

fdjjiftlijfte blam opgegaan / bie l)ct l)edc «Êplanb brand, ter-

bcrligte / foo bat mp alle feer berbaafl / bermorn 'j;*'-.'*'"

berb en beangfl maren / magtenbc op b’uptftomft. jmiu
5©je

>
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öaar ïjiec op bcrflonbeii / fepben bat bit ligt

quam upt Hccia : na cen nu? beefbe en fcljnbbe

betljccle Cpïanb / al^ of Ijet npt fijn plaats Vuietb

geftelb : ©p befe ftarböcPins cen rdjiifilijl^

meteen afgifjflp geftraaft / af^ of biipfcnben ïtac=

tonlnen feffenS géïofi Voierben / gepólgb. ’t

onuptfpjeeWijÜ en on&efcbiijgijfi / Ijoc Pecbaatlöft

en affcljntoelijlt bit gepjceft i^: 3©p incenben/ bat

nu be Ijeclc Jêeceeïb foube Petgaan / en bat ben

iongfien bag booiftanben Vua^é : 55aac na i^ bebon*
ben / bat bc See bp be tluee mijlen afgeloopen en
bcrbjoogb luaé, «öintcent beu ceefteii luly bomt
ïjet in grootc meenigte omteent befen 25ecg aan-
bjijben / en blijft baat b?ie maanben : iBcn bectclb

bat bc berboembe gicicn bp beurten in bc blammcn
ban ben 25erg / en in jjet ©ö gepijnigb toeeben.

^00 gp ren ftiih ban bit gp iiccmt / in cen boeft

Vuint / en in een ïtifl legt / fal Ijct foo lang Ijccl blij'

ben / al^ fjet anbee nog in ^ec ip / ’t Vuelft alp l)ct

in Seebccbmijnb/bat ligtelijb in eenen nagtlian gc^

fcljicbcn / fult gp Ijct itoe niet meet in nbjen ^oeft
binben / nog ooit cenig tclteii ban bogtigljepb (ïen /

alfoo ’t ben %upbcl niet mocpelijlt ip bit gp bicg te

nemen / fonber bat baar bogtigljepb ban obeeblijft/

op bat Ijp ïjaac in Ijaac obec-cn ongeloof Ijonbcn

mag. ©an bit gp becljaalb ooft Oiaus Magnus
in fijn 1

7

25ocït. <0m bat ib nn boojgenomen l)ab

allep necrfiig fonberfoeïten / ben ilt na bit gp gcba=

ren/ Ijoclucl niet fonber bjeep/ en f)eb geften / bat
Ijet gefmeeten bJierb aan be ïtotp-lleenen ; alp ban
Ijooibc ilt ban berre luat / alp of men l)OOJbe ïter=^

mdï ; baarommepnen b’Yslaiidcrs, bat in bit gp
be hielen bcc berboembe loerben gepijnigb.

VI. H o o r D s T u K.

Van de Rijkdommen der Yslanders.

Tsianders T ïü f)cb gcfcgt bat Ysiand iP cen conto Haiib /baac
hebben

J[ peff ^ncciitop ip .* baatcnbobeii fijn’cc ooit bcel
Gmnnog

^teenltlippcii / alfoo bat in bit «èplaiib niet eenen

Sdftftec ip ; fp Ijebben ï^oben of Cupticn / toeten

ban

Ys, datuyt
cen kift,

fondcr nat

of vogt na
te laten,

vctdwijiit.
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üan^toojn/ nog ton 3lppflcu / ^ccrcn/ ïtcrffcn/

of ooft ct’uia anD£C©oft / en öatnog l)ct alleton* ~

gcïooflijftlï Dan allen fcljijnt / fp geDjnnftcn nog
^jooD nog ^out / en nograns? IjeóDen fg een gocöe

„„“IsJ°t

geilalte en fijn ficrft. 3in ’t geöeele (gplanö iö geen

^tab / naulnlöft.ö fijn’ec tVuee of bjie ï^tpfcn öp Nog staa

malftanbec : Ijebben ïjarc aDooningen bp be nog Dorg.

Sec / om be ©iffcljeep / en ooft onbcc b’aacbe om bc

geooteVoinbcn/ al^mcbeombatöaac baau toe be

noobige fïoffen ontbjcefien : fp öEftöcn / of öanbc*

len geen gclb / maat iuilTelcn 3©aac om aBaac.

gin’tSnpbcncn bpna oftcc ’t Ijeele «gplanb locrb

^Voaïiel gcüonben / bat baat geljaalb toceb In vvoonL.
gcootc mcctiigtc / en gcfnpbecb / becftoopcn

fp ïjet om een gccingcn pjgj? : ^p Ijcbben nog Daar u
<è>oub / of ïtopcc-mljnen ; gfec gebpipften

''=f*

swa-

fji toeï / alfoo men felben een liBan Pinb / bic geen
''

Pfere ^pijfterj? in bc .§aft öceft / oni |ïjn §paacb^ Handelen

ï^oef-pfcts» aan te öegten. 5baac i^ geen 25oom gcw, nog

iri ’t gantfclje oBplanb / uptgenomcn ccnc foo?t Pan f="‘S
««-

Bcrkcn-hcefters
, maar Pair een lEan^ lengte Ijoog /

om batfc / pjcgen^ bc fluace ïDinben niet l)oogcc

ftonncn loafTen : fp beginnen na Ijct Jiomcc jSon- Daar fijn

fïnpten ooft ccrfi re groenen : be blabercn baar Pan £=«" ^^oo-

fljn fort Pan renh : men grbnipfttfe in bc ï)nttcn

en jBaalrijben rot Permaaft. ^aar fijn bp'tijbcn

en itolcn aan ftomen bjijPcn een groote mcenigte oenne-

PanDcnne-bomcn , bie boor bc fterfte 3t)inben tecEoomen

neer gelagen / met be €5olPcn en Ijet ge» uptTarta-

ryen en anberc ^laatfcn alftier fijn ftomen aan bjö» mcndc°Mn-
Pen : Pjclftc meert bienen / om l^upfen onber b’ftar= drijven,

öc te maften : Poant op ftet aarbnjft ftonncn fp

nanPulijft^ ecm'ge JDooniiigcn / alj? gefegt ié j ma-
ften / en bat om bc flnarc pjinb / ruelfte ter neer

fmijt be ^aarben / en bie’er opflttcn. $25otec ïjcb- Boter ïieV

ben fp in oPerPlocb / en bat om bc Pcttigftepb Pan *’="
'"'i

ftet <J5?ajS / bat foo ongemeen ie» / bat men be 23ce^
jflen fomtijbj» npt be 3©cpben moet bpjPcn / op batfe „ , ,

Pan alle gcootc Petftepb niet ftomen te berfïen: ^

ooft Pan een focten renft / foo bat bc JDrecmbelnis cyw.
gen {jet felPe baarom bp öaac ftleeberen iii bare ïtt-

flen
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ften ïeggeii. leggen be 25otcv / bp geöjeft bari

Connen / en bat ongefouten / in een öpeft ban öaac
ï^upjj / gelüft bjp be KJtaïft : i|aat ïtoepen Ijeüöen

geen ï^oocensS ; Ijaac J^aacbert fijn Dequantec oin

Pahhen te bjagen al^ te trchften ; fp Ijebbcn feec

gtootc ^efjapen / maat geen ©aibensl of ï^oenbe=
ren, JDanneeu fp in be 3©intcc geen ï!?oop of©oc=
bcc booj be >!5eefien öeöbén / üoeben fn’biemetBif-
fen : fp öouben boo^ Ijaar berinaafrfcefierc rupgc
]Öonben / bic natuurlijk fonbee Staart én ©oren
fijn / iuclke fp in bjaarbe Ijoubcn / en bier beeftoo^

pen / niettcgcnftaaubefpljareïitinbcren aanpebee/
biefe Degcerb / om niet obec geben. ©aar fijn ooit

Öeelc tuitte ©ilTcljen / en toitte jlSeeren / ban upt^
nemenbe grootte / en ©ogelen ban bcrfcljepbe eif

on,S nog onDekenben aart : iBcn bint’cc tuitte £ïn*
ben^ / uebeu^ fcljooue en uutuemcnbe ©alken /

biefeccgefogttoerben ban be Spaanjaarts en Portu-
geczen

, bieffe inebe boeren in groote niecnigtc / öct
buelk / al^ ik Ijier Vua^ / ook gefcljieb i$ tot mijn
boojbeel. jèp kebbeit ook boitte §^atrijfcn : alle

Öaar Sïibieceu ï)tböen foct luatcc en lïjn bol ©if=
fcïjen / al^ ^alm / ^teue / en meer biergclijke.

<©aar i^ een 23jug te fïen ban 3©albifcfj-grntcn

;

©aar fijn geen gebaanbe Vueegen / men gaat maat
ban l)et een ennbe tot Ijct aiibec booj Ijet 3lanb /

eben gelijk be J»cl)ippcr^ in Bet baren na l)aat

Compas
, foo rigten fp öaac Voeg boot ’t bcönlp

ban een Seplficcn.

©mtrent Ysiand i^ be See uptncmenb biep

;

baat in fijn SDalbiffcljen ban onuptfpjccklijkc groot=

te / en nog beel aubete ^ee-mouftcr^ / bie ban
geen iBenfcljcn gebangen of geboob konnen Voec=

ben ; öaclucl Ijet / boo? be kcagt bes? Voinb^

aangefet / bie niet felben tegenj) be ,^teen-klippen

boo? b?ingb : ©u^banigen .iaonflcc / bat booj be

gee op öet ^tranb loafgetoojpen / Voicnji lengte

bjaé bertig Cllcn / en een ^pic^é öoog / Ijtö ik gc=

flcn. ©au be 3©albi^-graten ofBeencu maken fp

Öaac i^npfen en i!?np#caab ; afé ^toefen / 25an=

ken / Cafel^» en ahbere nootfaaklököeben / bie fp
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foo fraap Voetm tc öefcöabeti / eii te beavöfuöen/ j
featiTien ïjft tooo? gtooic foubc aanficn ; bie in befe

’ -

t
upfen (ïapeii / fegtmeii / bat ban bci’bpnhcn cn becnen.

cöipbjtnfttn b?oonien : ï^otUief be 3©a!bircö een

feec groot en betbaatlijfe ^cijepicl i^ / bat gcoore va» de

firagt ïjeeft / toecb fiet nogtan^ ban fijn gebjeefbe

bpanb / genaamb Orca , fijnbe een gee-monftec / vy^d.
ban gebaante al^ een berfteett ^cï)tp / Ijcbbcnbe op
.fijn eng fcljecpe en lange ©innen / beebofgb en be*

fireeben / en epnbelijh booj befe ©innen in petVueelj

be^ bnpb^ gequetft en geboob.

5^aae i$ nog een anbec iBonftcc / bjien^ë j!5aam Affehou-

nog onbeftenb i$l ban gebaante eeiiigtin^ na ben weiükzee-

^P^albifcï) fbjeemenbc : éCï^ bit fijn Itop boben ’t

hjatec uptfleeftt / jaagb ïjtt ben ïtijftecmetfïjngc'

ligt fulïsen fcïjiift aan / bat ï)p booj booD tec aatben

ploft: befe afgrijnpeiltopi^ bietftant/ metbper-
blainniige ©ogen en lange ï^oojnen: ’t toelft men-
bp nagt bolftomentlijb ban ficn : ©et Higcljaam
en be ©innen fijn pih-ribart : .liBcn ftan niet fcfiJifj-

Iper^ fcöitbcrcn of bebenhen : ülaus Magnus melb
mebe ban bit 25eefi in fïin xx. Bock , feggenbe/bat fjet

lang i^ 12 Cubiten of (éllen : (!Frn biergeltjft ,fJ5on=
vcrmoifcM

fiet Ïjeeft met fijn tanben een ^cljnprjc/ baat in ©if= roo

fcöer^ bjaten / bermo?felb ; tiocc baat ban berb?on= dat twèe

ben / Debcrbe bic fjet ©et inftin Ijanben Ijab/ i$ viirchcis

’t onthomen/ bjijbenbe op een ©lanft / Voelfte bet in kVn
mijn tegenbjoojbigïjepb aan ben ©betften ïjeeft bet*

teïb / feggcnbe bat öp luonbetbaatitjft boo: ©ob^
ïjnip boa#beïjouben / om fijn iitinbecen / biè anbet^
ban öongec fionben te bergaan / te becfojgen ; bc
anbere / fepbe ïjp / ïjabben geen Dtinbccen.

©og toerb’ccbifttoiïé een anbec ^cc-mon(icr ge-

fïen / en ooft gehangen / ïang fijnbe 10 of 12 (Êlïen/

’t toelft fp Hak-ai noemen en niet^ anber?. aï^ 25mecc
i$

:

3^cfe ©angfi gaat b.ionbcrftjft toe : fp nemen
een lange ©ieft / tuaac aan fp een tbjet-ïjaftig gfec
baft maften / en aan Ijet anbec epnbe een lange

^

ïloo?b / bie fp neet laten ; aï,^ nn ïjet JiBonfiec

ftoemb na een 25ootje / baat een .fKenfclj in i^ / al^

na (Ijn SSnpb en ©oof / qnetfen fp öet felbe met bc
Ditliniu BUfkcaiRt. B ^pfcjl
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/ ( Harpoen) ; ïwauneet nu öet |Kon|Iet

fiO geguEtfï \3oeïb / bectegö ïjet flg in öe biepte /

tot bat Ijct boob bïoeb / en boPen bjijft / ban öalen
be ©iflcljerjj Ijet met be ütoojbena tbac / en öjeii'

gen Ijet aan een gcoote ^^fcöoé of te ILanb.

JiBen binb’ec oob ^ee-öonöeii / toeïtic ïjaten ütop i

upt Ijct Voatee (Icïtenbc/ blaffen : l|ate ^longen / |

bie met Ijaac op ’t toatee fpeclcn / becgen fp Poeberom
in öaren biipb / tot bat fp groot Puerben : <©aat
fijn ^ee-paarben en Stoepen. J^et ié een Poonbec

bat be i^atiuic foo Itonflig i,é om allecljanbc <0ebier=^

ten Poo?t te btengen : Diemanb fonbe mp Poo? be=

fen öebben bónnen Poö^ maften/ bat ift nn met mijn
oogen gcflcn Ijcb / ooelucl Ariflotdes ött Pooj*

maalé meentgmaal gefegt fteeft.

3^icPan Brccmen, Lubek eil Hamburg, pleegen
;

met groote mcenigte bit oSpIanb te befoeften / en i

niet totftaac feftabe : maar nu i^ bp ©laccaatbeé
ïtoningé in Dccncmarken afgeftoiibigb / bat nie^ i

manb Pan be Duytfchcn, om Stoopmanfcljap albaat i

te bpjPen / en be ^ptaaft te leeren /, lijn ïltnegten

fal mogen laten oPcrluintcrcn / gelijft Poel Pooj be^
^

(en pleeg te gefcljieben. 5^oo? luat gelegenöepb

bit i^ bpgeftomen / fa! ift ftiec fiojteïüft Pccljalen. 1

^n’tjaar lyói oPccP.iinterbein Ysiaud een 25oj*

gec Pan Hamburg
, genaamb Koenraad Blom

;
^

befe Pjaé bp ben 23iffcljop in Schaihoiden om
|

Stoopmanfcljap te bpjpcn / en om be ,§p?aaft tc

Iccccn / be ©iflcöcr^ be^ Sjfffcljop^ Pinben onbecs

mijlen op Ijct een <èenöoo?n / biemen meent
albaar lipt Groenland ,

baar t’ljan^ b’Cenöooinen
(ijn / te |ïjn gebjagt : ^c ©iffcljeré bjengen ftet

ïjaren 23ilTcljop / meenenbe öet maé een ®anb
Pan een JDalPifclj / niet anber^ geloofbe ooft be

SJiffcljop / blcfe aan Koenraad fcöcnfit / mclfte öcm
baaïom Perfogb önb • Vuiffec en lifiigec al^

,

b’anbece / Peeftoopt ben felPen nabetöanb boo?beeI

bupfenben / tot Antwerpen , ’t ppelft be Ifóoning

Peefiaanbe / öceft Perboben / bat pcmanb Pan be

DuytfchePoottaan meer in Ysiand fal mogen oPec=

mintercn/ ’i fp ooft om mat oojfaaft ött foiibe

mogen mefen. VII. Hoofd-

Van Zec-
houdexi.

Faardcn en
Koeyen.

Daar mo-
gen,geen
Duytfche
Overwintc-

xen, en
waaiom.
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VII. Hoofdstuk.
De Wijfe vaiiRegtpleegcn hy^^tTslanden.-

1
3^ ’t itlibben lian’t (Êpïanö i^cew bcnnaafiïijfte

gïaat^ al^ een ^tacb^-pacaöijig / ïipfoiibEC om=
trentöe Hente-tijb ; ï?ici- luelm eeii aiiöcreHe-

cla gelueefl / üjaac üan be ^tof bECtcecb (Tjiibe /

nu een aangename ©lalttc i? oliec gcbleben / alleen

fiaan bec nog öe Ijooge ^teen-fiUppen / Inaat ine=

bc befen SSecg eernjbsS Vuaö omringb / upt tVuee

bec luellie oPec malftanberen flaanbe/ Ijet Pjatcc öo-

ben upt fpjlngt / en tegen^ bc ïülippen bjeec om
ftupt / rot bat Ijet in ’t inibben ban bat aangename
^iepn tot een Siibicc te famen bloepb / en albaac

ibcberom ban b’aarbc bjcco ingefbaolgen.

31an bees plaar^ berbeegen fig jnaclp^é op ben

29 J
uny, al bie geene/ bie eenigen tVoift of gcfcïjtl ï)eb= r'jSL

ben / op geen anbec alé Ijiec / nog op geen anbere tijb
*

bjcrb Ijet ïïegc gcijouben. ^taanbe befe beegabe^
ring / Vueeben beö Itoningö 'Bebicnben / en ^olba=
ten ronbom op be 3©agt geftclb : 2l!an pebee bieï

tocgelatcn om baar in / ma.aï niet om Vueec upt te

rreeben / fonbec upt gcbaihte toelating ban ben
©bevften. Cerfl laat ben (©beeften be^ Stoning^é

laft en bebcl in Ijet openbaar lefcn / ban fpteeftt op
banbe^ ïtoning^/ en Hin goeben bjil regenjS b’<iEp«=

lanber^/ enbegeerb batpebeiv fonbee aanfien ban
©erfoon fal regt fpieciicn. l©an bertrclit l)P na fon
Cent: 3{l^ nu be^jcbicatie gebaan gaan be Mani« ran‘

12 Lochmaders , of ïicgtci'^ fitten Op be aacbe/ Regtipie-

Ooubenbe elft een JÖoeft / maar in be ïlegten ban ’t

èplanb / in Ijaar |Bïocbec-taal fOn befeljjeeben / in

Ijare öanben : 3ïl^ b’aanftlagt en becVoeccing fijn

geljoozb / gaat elft op lijn plaateï / cu pebee Segtee
gaat neerftig fijn 30et-boeh op / en ftet ïjet na /

loant fonba- feljnjbcn Ijanbelen fu ban ’t ©onnijj /

Eti fpieehent ooft upt. ^oo bat een faaftijS/ bie

nabee bebenfting berepfcf)t / bjerb bie boel eeiijr

eerp'öalben aan ben ^©berften geb?agt / nogtanS
B 2

. fui«^
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fulïeu fu ïjem niet reelaten petg baat in te bctetmincc^

ren ofbafr te dellen.

«D’aanftlagtcn ballen meed ober ©ieberp of

Oberfpel ; JiBen ttuid albaar nog om gelb / om
ieenen of Ccf-goeb : 5l>it tloaalf-tal / onber toel*

fte een öet ï^oofb en be ©oojdttcc ('Fr*l'dent) i^/

fijn öp Ijaac in groot ontfag en agting. ©cefe ’bc»

dellen/ bebeelen/ bcfïnpten/ en onberfoefien / om*
ttent alle fahen ban ’t gemeen : foo in bat jaat cenig

boo^ dpept of .^cljelmdiilt / ’t fp ?&oobdag / abie=

beep / óf Bberfpcl begaan i^ ; foo pemanb^ 25eeden
berboerb dm / ( alé bidluilö gefeèieb ) rpjeeften fp

Ijet ^oob-bonnié ïipt/ Ixiaac na belBifbabiger/
fonbec berber Pröccs , met een 23ijl beu ïiop ban
ben rtomp Vuerb geljonloen : ©e jBin-fcljulbige

bjcrben boo? l)et Boojöoofb gebjanbmcrht / en
boojt^ onber ’t getal ban jrifltrn en Jtcfjelmen ge*

telb : fommige bjerben met fioeben gcgcedelb :

^Ilt heb geden bat een ©aber fë gebloongcn gebiecd

din ^oon te gecdelcn / en bat baar na be ©aber
onthoofb boietb : bepbe dabben fp 23ccdcn gedolen/
en bjeg gebjeeben.

VI] J. Hoofdstuk.
J5efchrijving v-iu Groenland.

Y Siandlcgbfcerlang uptgedreltt: '^jn’tBodeii
icpltt öet aan Noorweegen , in ’t ^upbeii

Ijecft l)et be 30 Orcadiflc (JSplanbcn / en Schotland

,

na ’t 3©edcn i^ Groenland
, eiibe na ’t Supben

b’Ys-Zcc. SClljoeluel ilt ectd Ijab booj genomen
ban Groenland te fbJijgen / nogtan^ om bat ilt

baar gciueed / en fommige merhené-toaarbigc
bingen baar geden lieb/ bagt mp goeb/ biehier bp
te boegen. <©aat iua^ in Ysiand in feeher Htfoodet/

genaamb Helgafiei, een JBonift gelaten / bie blinb

toa^ / mibs> nu b’dDnber-honing b’^jnhomden baat
ban ten boo^becl ban ben ïtoning öab aangelegb /
Icefbe befelföoniftfecr armelijh : ]|p boa^bange»
booste upt Groenland

, bonliecbaubetf/ enblpban
ge*
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I5<5^gelaat ; befen liet b’<0nbcc-ftonmg tot öcm
gen / om iipt Ijem peté fclteié / aangaanbe ‘ben

toedanb ban Groenland , te bernemen : ï^b bertel*

bebat in Groenland een iPtloofler bja^ ban S. Tho-
mas , in ’r tuelfte ijn geftceben Uiaj) / boen ï]ii nog
jonït toaj? / en baat na baat buret nut geljaaib boot
ben SSiffrljob ban Groenland , ai^ gp onb boa^ 30
jaren / om met fjem te baten in Noorweegen

, tof

Nidroos bp beii ^art^-biffclfiop / onbet buien ooft

be 23itTc&opptn ban Ys-en Groenland (lonben / ban
boelfte 23ini:ö0b ban Groenland ftp in fijn buebet*

fioomftljietin Ysland, bp ben 23ifli:l)op / bie mebc
ren geboren Grocniander buaé / buap' gelaten. 55it

bja^ / na fijn feggen gefcljieb in ftet jaar i ^46.

©oojt^é fcpbeïjp / bar Groenland albiié genaamb Waarvan

buérb /am bat |)ct nimmermeer groenb/ fijnbe

ïjeele jaar boo? albaar foo fïrenge ftoube / nptgeno*
menbelKaanben Juny , July, enAuguiti, bat fp/

jgoebuel met 23onrc-beïïen bcftleeb / nogtan^ niet

buarm ftonnen buerben. t’£?npé Öcööen fp ronbe Hoe de

ï^outen / bueïftefp geftabigmet ftare boeten bebuee? croenian-

gen / enfooftaarbetbuarmen : ®aar i^ oPetbloeb „"f
ban ©ifcö / baar fijn ooft -^ceten / buitte BofTén /

oBenljoonien en ©buergen ( Pigmoti ) : ’t 31^ öaar Daar fijn

geen bag / boo? bat be ^on in be ©(ffen ( Pifces )
witte Vof-

ftOmt. - .
Bcercn,

^efe IBonift bertcïbc on^ tuonbcce bingm :'ncn.°n’

ïjp fepbe bat in ’t Moofter ban S. Thomas , in ’t Dwergen,

buelft bp gcbuoonb ftab / een Fonteyn buasï / bueïfte

ïjcet en bjanbenb buatcr npt gaf / Ijler upt buaren

^[5ooten gelepb rot alle be Cellen ban be IBoniclren / Fomlvn.
bic baar boot / al^ boot een ftagcljcl betbuarmb .

'
*

buieröen / ooit buierb Ijaar fpij^ boot bit buaret / al^
bpoii^é booi’t bper / geftooht en reebe gemaaftt

:

bóottjj bar be .ijBimrcn ban ’r ïtlooflrt ban iöift-

fiecii / bie nut biergelijften 25erg alj> Hecia
, niet

ber ban baat / geljaaib buierben / buaren opgemet-
felb; 3tl5> opbefe SSiftTreenïjttboot-gemelbriebent

buater buerb gegooten / boo?b baat lipt een flijftagti^

ge ^rof / bie baar boo? ftalft en Cement blenö,

'lui be IBonift ban ben <©nber-ftoning gcfcljepbcn

B 3 buaö/
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toaS / gina ift bi; gem / en' onticcii:oe!i ijem im be

Pygmxiof ©Incegen/ en na anberc bingen :

hon een luepnig Latijn , foo bat ÖP nip ftonbc bec=

flaan/ aïjï ih Latijn (Vmft/ maacljp antluoo^bbe
nip boo^ een iColft : l^u icpbe nip / bat be ‘©loer-

gen be boïliomcntnjfee gebaante ban liBenfctjen

Ijabben / maat bat fp tot aan b’uptecfte leben bcc

bingcren Ijapiigtuaren : bat be iBannetjenjj 25aac=
ben tot aan be Itnpcn Ijabben : en bat tjoeluel fp be

gebaante ban iBcnfcljen Ijabben / fp egtee luepnig
iienni^ ofbccflanb/ of berftaanlijfte J)p?aaliljnbï

ben / maar bliefen en ïtaïielbcn a^^ be (©anfen

:

bat ooit be ftlooflcc-boogb tbjee ber feïbe Ijab opge=
boet / bjcïhc niet ïang ïeefben ; jèp leefben in nacjt

cn biïiftc buprterni^ : bat ban öaac lUtjig met be

ïttaanen bertelb Vuerb / Vua^éöem onbeftenb: ï^aar

fpij^ i^ ©ifclj en ©Iccfclj : baar run geen anbere

SJeeften ali ïtoepen / ©flen / en J>cljapen ; en
ooft fcer luepnig bolft. iCerfronb aan Ysiand be=

ginb be Ys-Zee, en bie fpoelb aan Groenland, en

gttJLanb ber Pigmeen of ©luergen / bat fp nn
noemen Nova Zcmbla, aïbjaac een ï^aben f^/ de

witte Zee genaamb / ban baar baarbmen fonbee

betbinbering ban bet / in be TartariiTe Zee.

SClji ben ©nbcc-ftoning bit alle^» / en ban be fto?tc

ïtep^ na China
, ban ben lllonift berpaan Ijaö /

beeft ÖP Kil iêcftip ban ben ïtoning / bat in Ysiand

oberbjintei'b Ijab / toegeriift/ en ban alle^é boojften/

foeftenbc b’eec Voeg te biagen / bat Ijp Hin ïtoning
ben boeg na China en Japan Ijab geóaanb / ’t bielft

ban anbere te booren te Hergeeft lua^ begonnen.

5&it ^rïjip beeft bp op ben (aatflen Maart 1 5-64

berluaart^afgefonben / en mp/ bie begeerte Ijab/

om mebe te baren / bebolcn / bat ift alle^ blijtiglijft

foube na fpenren / en op teltenen / ooft be ©laatfen/
en geleegentljcben / met alle^ boat aanmerfien^-
buaarbig boa_ö / nauboftenrig boaar te nemen. 3©p
toaren ingetal64,, fooDcenen aïSÏYslandersfietft/

enbin ben 20 April
, bp een nptftcfienbe ^teen-ftlip

in Groenland aangeftomeii ; boen bop geen l^abeii

nog fCiifter gronbltonben binbeii/ nog ooft iiabcc
• - - M
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bp be iiflip boifreti baren / fïjn lup 24 .J3an (icrft / x<6a.
bognict fonbcc gebaar/ met bc 25oot aan Hanb ~
gegaan / bcfocbcnbc of bjp ergcn^ een ïfaben fton*

ben binben / of iBcnfc&cn te (ten Itrijgen / onbcr=

tnffcöen btecf on^ ^cljip in Sec / bjp lieten be f)elft

ban on| 'bolit fap öe25oot/ en gingen met.on^
ttoaalben llanbVuaart^ in ; bic fap be 23oot b3arcn
gcfalecbcn / bonben een (tlcpn iBannefte / bat in vinden ec»

onmagt biaiJ / fjebfaenbe een grooten öaarb / nog M7",«ie
bonben fp een J>cl)uptjen / bar upt een ©ifcij-been “én

’

gemaafat bjap: / mit^gaberj» een ftroiumc ïijaaft wonderlijk

npt een ILeeberc <J5o?bel : 3{an bit ^cljecpje Vuaren schuyrje.

bier 23lafcn ban 3Diffcl)en gefaonben / naljetfcljijnt/

op bat l)et niet foube ïtontien finlten ; ïjet <§cï)ccpje

toa^ ban een feer b?ccmb en ongcfien iKaafafel / ’t

bjelft ben <©nbec-faoning narnaal^ om fijn bjeem-
bigöepb aan ben ïtoning ïjeeft gefonben. J>oo
fcbiijftooftOhusMaguusinlijncecftc Boeit / bat’et

een ^laat^ ip in ’tinibben ban Ysiand en Groen-
land

, albjaar ^cljccpen fijn ban Hc’cr / loeiite ï)P

fcpbgefienteljtfafacn ; maar bit iécijiiptje geleclt

baar geenfin^ na. ©an een bit gelgit / fcijnjft vcri.aai

Petrus Bembus in fijn febenbe Boek ban be Hiltorie némw
ban Venctien albll.é: <£cn Franfch J>CÏ)ip / bOllb

in See / nietber ban Engelland
, een ftïepn ^cljnpt-

je/ geblogtcnban 23icfen / en^ècöojfien ban 25o=
men/ in’tVuellte maren feben llienfcijcn / ban
mibbeïfaare geftaite / boniter ban bettoc / öt’fabtnbe

öjcebc aanfigten / en bie geteeitenb met bjonberlijfte

en b?ofiigc iitfehenen ; fp gabbcnltlccbcrcnaan ban
©ificljc-bcïlcn met bcrfcljepbe ièpiMicIen ; bjoegen
eenïiroon opljaarljoof b/ ban een^aim gcblog=

ten/ al^ Ijefafaenbe feben ivoren ; fp naren raiibj

©Icefclj / en bioniten Ijet faloeb ; ijare ^ptanit Vua^
onbcrfiaaniijïi ; ijier ban fijn’cr fejS gefiezben / en.

be febenbe ié lebenbig fap ben ïtoning gefaiagt. ©et
liomt met bc luaarïjepb ober een / bat bit ^cljecp=

jen met feben IBenfcljcn / boo? fier gé npt Groen-
land

, in bc Brittanniirc Zee fal fijtl gcfmcttcn / te

meer/ mgl öaac ^cijnptjen / na be öefcljnjbing baii

Bcnibus
,

gcï)celi)li met tiet onfc / bat Vop alljicc

B 4^
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ï ï 64. aan ii»tïanb ïjfböen gcbonbcn / obec een &omt.
— 3Bp met 011^ tluaalücn / gingen al jagenbe en toif^

fenbe bolcn in een onbehenb 3lanb / bat met
^nceuXn eng^lnaë bebcht / en fagen geenboet=>

flappen / nog tooiïben eenige 3©ooningen ban
JiBenfcïjen / nog óequame ï^aUen / maar bc See al«

Ier tueegeti begooten en öefctiang met öooge J>tccn-

ïtïippen : on^ ontmoette egter een gcoofc tuitte

23cer / tueUic fig booj 011^ nier ontfette / nog boo,i

onj? roepen en tieren bon Uerjaagb turrben / maar
quam regt toe op on^ aan / al^ tot een fecïicrc

©joop : W au naber quam / loRen \up op
t)cm tVuee fcljooten / toeii regte l)p öem op / en
flonb op fijn agterfie ©ooten al^ een iBenfeö /

cenwuten luaat met be berbe fcljoot Piel Ijp Pooj on^ boob
Heet. ter neber ; gjn ïr>upt i^ naberfjanb aan ben ïtoning

geroiiben.

3Dp Pjaren met malbanbcr afgefpjoofien / bat

in gePal tup een beqiiamc aPen Ponben / of ooft

on§ Ijarc ijnip foubePan noobenlueren / bat Vup

fiilhsjmeteen©lag/ bieüjp baar toe öabbenmebe
genomen/ foubente hennen gePen ; en foo Ptan*

neer fp on^é luouben toeer roepen / fonben fp een

^tnft «©efcljnt affcljietcn. (©nbertuflcljen quam’et
©nVoeer op / en bc J)Cljippec toaarfcljonPobe on^
met een fcljoot Pan ’t ‘©efcljnt / Ijp nog een^loflcn='

bc / ftcerben Pop met grootc moepte / na bjie bagen
omfPoetPen^ / lurcr na onj> .^cljip / ötï>btnbe be

©nptPnn ben 25ecr Pp on0 / en ftjn boen geParen
aaii bcsijbe Pan |jct(èplanb im Ijrt Boojben / na
ï)Ct llaiib bet Pygnu'cn of Nova Zeinbla

, om te

ficn / of Pup booj ben monb Pan dc witte Zee fonben

honnenhomen in be Tartarifle Zee, alPJaarmcn

siineynde- fcQt / batmcn ftan Parcii iia China CU Cathai
; maar

lükua lang pclcmmerb booj Ijet / ftonben Pup niet homen
en moeyc- jjooj dc Witte Zee; »©ë Éïep^ ban ongebaan en fie*

fwetwï ,
latenbc / quamenPop ben 16 Juny puccr In Ys-

onverrig' land aan.
tet faken ||ieï boccu ift gcfcgb / bat alle faat op ben

Yshnd" ^9 mibben in Ijet aBulanb b’Ysianders te regt

Eckcctd. ftomem onfe pjebeiftómft troït ben ©iiber-fto*

«ins
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nins na getooontc baar na toe / en iït met ïjem t i<64.

taan bc naafie 25unten taan Hecia üjaren aïbaac ooft —

^

fommige geftomen / tajelfte b’<©nbct-ftoning cen^
of tVueemaal ten ectcn Jioobc : befe taecïjaalben ta)on=

beclijfte bingen ban bien ”;öerg : ^ft taoa^ feec begeer
tig om aïïc| fetf te fïen / Vocg^ftalben b’<©nbec-fto* “*

ntng mp aan Ijaat recommanbeerbe / en betaal /
bat fp mp albaac foubcn gelepben / en al Ijct mecft= Hecia.

tajaarbigebertljoonen: IfptaÜa^cen Dcenfch Cbel*
man / en feec gelceib en liiilbablg : en Voaar maat
petjj fonbetling^ te (ïen inaé/ liet Ijp mp boeten/ taer=

felb met een Deen en ttajee Ysiandcrs : top gingen op
rep^ / taoerenbe be Deen on^ gocb te ©aarb na / en
b.iagten biet bagcn toe / eet top tot ben 23ctg qna*

'

men / paffeetenbc roulue / bctgagtlge / en onge=
baanbe Voegen. <©mttcntben 25etg/ entaeelmö*
len in ’t ronb / toa^ alle^ met ftoatte / en 25ift-

freen taettanlb : b’Yslanders betmaanben mp / bat
•ft niet nabec foube treeben : maat na bat ift ftet

Paatb ftab te rug geb?agt / bat fp mp geleenb Ijab*

ben / en om bat ift allcé bcgeetbe te fien / ben ift

taetfelb met ben Deen , ben 25ctg opgeftlommen /
en nabet toe getteeben ; en fjoeVoel on^ in ben be»

ginncbetajeejS Ijab betaangen / foo Voilbe ift erljtet

ban mijn taooniemcn niet afflaan / nog ftet gebaat
bemethen : taan ben Deen betlaten / nabetbe ift booj

en Jpupitifteen ftoe langet Ijoe meet / na ben
(Cop beë ©ctgé : baat Voa^ boen gtooteflilte/ foo
bat ift nog tapet nog tooft fag : maat tctftonb / sijn wedeir

taJietb in ’t ingetoanb bejj 25etg)^ / een afgtijfelijft

geftraaft geftoojb / baat pfTijfte talammen taan bonftet

btanVo couleur optaolgben / Voelfte mp boo? ^Voatael»
agtige en leelijfte flanft bp na taetfmob/bbcn. 3ift fton

nauVolijft^ tot mijn agtctgebleeben gefelfcljap toe» sijn leven»-

bet fteeten : ftier op taolgbe een fVoate fttanft» gevaar,

Ijepb / biempnog lang baatna be gebagtenis? taan

biepp'lijftebpet-talammenbebein ’tljoofb ftoeetaen. f»
tw»re

«D’Ysiandcrs mijn mebegefellen moeften mp Voeg

boeren na fjate JBooningen / alVoaar ift tVoee Ijeclc

maanben jleft lag : onbettuffcljen fteetbe ben Deen
taoeetom na ben (önbet'ftonlng / quam ooft bo bc

B S Ham-



Moet hem
fober

behelpen >

en in Ys-

land over-

wiiueicji
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Hamburgers, en öebc ücïfTas taaii oné lucbccbavêii

;

rctVuijlen iuais tli clteiiöig oiibcc bc bjeembe Jiacn=

fcljcii/ moetfiiöc mp opfijii ücfl/ met (CbJfebaft /

of 25ifcnpt in ^dh gebjfdu beijtlpt» : üt

mi in gcfontïjepb öctfteïb / tot ben «©nbec-honing
lueci' ftcetbe / maren bc Hamburgers

, alfoo fp aan
mijn bjcbecbomft bcrtmijffelben / met öet beqnamc
Saifoen, fijnöe booj ben 24 Augufti, naljup^ÖC*
seplb: ^p ïjabben boo? Ijaac bertreftmp ben «©n^
ber-ftoning aanbcbolcn / en tot mijn noobbjnft /

Söefdjnpb / 3©ijn en 25icc aan Eanb gelaten

;

ift ging ban tot ben fclbcn / en Vuierb beleef belijft

banljcm ontfangen / en gcljouben : maar alljoe^

luelmp nict^ ontb?ah / beebmob mp nogtan^ in

bit 3lanb te leben / beebsagtenbe met fmerte na
een iêeljip upt Duytfchiand. 3&’(©nber-ftoningfj

Öeeft een bcquame 3©oonplaat^ na 3lanb^ 0ele=

gcntljepb niet bet ban be ï^aben Hafiiefort , be

^laat^ Voeeb genaamb Beftcde. «©mtrent bee^

tijb toa^’cc <©ojlog tnffcöcn Ene ütoning ban
Sweeden, en Frederik de 11. ïltonilig ban Dccuc-

marken
, Vuelfte buucbc tljicn jacen : be Dcenen

Öabben beebonb met be Lubekkers
, Vocllic be fa=

jlcn be^ «Dojlogj) öiclpen b?agen : ï^iccom micr=
ben beele See-|fccbcn betljinberb na Ysiand te ba-
ren / foo bat ift tot in ’t bolgcnbcjaaralbaac moefle

blijben; ^l^ ift nu tot ben uptganft ban Juny ge-

toagt ftab / en mp alle ftoop om na Duytfchiand te

fteecen lua^ afgefneeben / mib^ Ött dêcljip bat

jaaclgftjj upt Deencmarken pleeg te baren / ooft

agterbleef / en lup nu bepbe bier maauben gebïcft

ban 25?oob en 3Dijn Ijabben gclccben / quam baar
cpnbelijftecn 1 ’ortugeczfch Jicftip J om Vpitte ©aF
ften / bie fp jaarlijft^ in groote meenigte na Por-

tugal boeren / aan ; al^ beefc fouben Vueerom ba®
ten/ milbeift licbermct Ijaar na Portugal repfen /

al^ nog een jaar op een ^cljip upt Duytfchiand

of Deencmarken vuagten : (Cetbiijl tiu befe aan ben

<0nbec-ftoning öaar Col bctaalbcn / ftanbelbe ÖP
met eenen boot mp / met ftaar oberbeïtep^-ftofien/

ijie öp aan öa'ar betaalbe/ en mp / met nog een

bjabe
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&ja\3c®erccrliig toe / ïiet ïjcciicn liate», .ïSict tec 1 e gj.
ban öe^ o^iibec-ftoniiiB^ ï|upsS tooonbc een P?ebi=

^
ftaut/ Ottiaamb jonas, metbefcn öicïbift Oentccn= hv trekt

fcljap/ foo lang al^ üt iii Ysiand Vua^ / Ijelibcnbe met de

ooh bp ijcm gelaten mpne 25oclten ; alj» (ft nu fou* vaikenierc

De ’t 3epl gaan / öceft Ijp In mijn i^eu^boclt b^le

ftnoopen gclepb / en beloofbe inp goeben toi'nb : Krijgd op
feg^enbe toannecc gp fult in ^ee iMcefen / en be de iteys

aDinbu tegen i$/ ontboet be ftnoopen / en gcbenftt drieknoo-

niijncr ; Itl.ö tup nu gePaten Ijabben tot ben 20
September, en Spaanjen in ’t gefigt Ijabben / quatn’ec mede

,

fiilften ftalinte / batmen in bpe bagen geen toinb om wint te

boelbe; boen quammp tièbenlïn/ batinpnbiienb^^^^"’
ibP sefegb öab / en ift inaafttc een ftnoop lo^ / een

itp? baat naflonb bebJinb op / foetelijft ölafenbe:

^ft ontbee be ttoeebe /| en ooft bebeebe } jplnft^ in

begoft be bJinb Iputec op te Heften / foo bat Uip ïoitus»i.

binnen tboee bagen / bcöouben op be Slibiec ban
LiiTabo» aanquameii.

E Y N D E.

B L A D-W Y S E R
der voornaamfte Saltcn in de Scheeps-Togt van

Diihmar Blefkenius voorkomende.

A. Augslurgfche ConfcJJte wanneer ,

en door wie in Ysiand inge-

voerd is j 4

B.

BAden warme fijn veel in Ys-

land, 10
Jieerm fijn wit in Ysiand , i6
Bergen in Ysiand , ziet Krw^s *

Sneveltjokkel

,

en Hecla,

Bijfehop van Bremen fterft, en dc

Ys.

Ckermis een plaats

,

daar Koeyen dood
gevroren fijnde

,

byna een half jaar

daar na gevonden
fijn , nog gequetft nogftiu-

ftend , 9
Alebrand , een Biffehop van Bre-

men , fend Schepen uyc , om
Ysiand tc ontdelven , 2



Blad-’
Yslandci'5 worden het gewaar

ontrent Hecla , .12
TilJJehoppen in Ysland hebben fleg-

te inkomften , 4— De Eiflehop van Schal-

holden field fig tegen de Re-
formatie , maar ’t bekomt hem
qualijk , ibid. en 5

Blefkenms, Autheur defer Voya-
gie , rcyft met Hamburger
Schepen na Ysland, 1

Bootnen fijn niet in Ysland , bc-

.halven kleyne Berkc-heyfters

,

en Denne-boomen , die egter

nog uyt Tartarycn daar ko-

men aandrijven , ï5

Borgde , een oproerige Yslandcr.

Sict Tadde £0nde.

Bonden wat voor foort van Men-
fchen fijn , 6

Boter hebben ‘de Yslanders in

overvloed , 15

II ' — De Boter word in een

hoek van ’t Huys gclcgt
,
ge-

lijk by ons dcKalk, 16

BrW-gebrek in Ysland , 15

Brug in Ysland van Walvifch-

graten , 16

C.

CBriflendom in Ysland , wan-
neer cerft voortgeplant is ,

en door welke gelegentheyd, «

D.

Djig en Nagt'in Ysland wan-
neer byna evenlang fijn, 9

Vogtcrsdci' Yslanders worden aan

de Vreemdelingen gegeven ,

om Hóerery mede te plegen, %

Dorpen fijn niet in Ysland, nog
Steden , 1 f

Y S E R.

Drabbel wat voor een foort van
fpijfe het is

, 7
Duikers doen wonderlijke din-

gen
, ^

ï®
Duytfchers mogen in Ysland niet

overwinteren , en waarom ,

18

Duyvd verkeert onder de Yslan-

ders , en wektfe op wanneerfe
moeten gaan vfflehen , 6, 7

' Duyvelfchc verfchijnin-

gen by den Berg Hecla , en
daar ontrent in Zee , iz. 13

Dwij^gen in Groenland met lan-

ge baarden, 21. xz

E.

EDellleden uyt Oofi-Vriefland
en Breinen , ontdekken Ys-

land en Groenland , en ont-

moeten vcclc rampen en avon-
turen , 2. j

Eenhoornen in Groenland , z i

F.
*

FInlanders konnen op'Zee
wind geven , 7

Fonteyn in Groenland , hebben-
de beet water , waar in de
Mcnfchen hare Koft koken ,

zi
Fonieyntn die fcer heet fijn , 10

- Geneefen de Spaanfehe-

Pokken , j j

G.

GAftmalen 4er Yslanders, en
feldfiiani onthaal der Ga-

ften ,
'

8. Q— De Gaften vangen, mal-
kandcrca de Luyfen af,'

. 9
Gild-f
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GffW-gebrek in Ysland , cn hoe

fy nandelen , r ^

Graan ontbreekt de Yslandcrs ,

14
Gras is byfonder fchcon en vet

in Ysland , 1

5

Graenland wanneer, en van wie
eerft ontdekt is , a. en 20

Groenland waar van daan fijne

noeming heeft , 2

1

Hoe de Groenlanders

haar verwarmen , ihid.

H.

HJfnefort een voorname Zee-

Haven in Ysland , waar
gelegen y welke Volkeren daar

meeft komen handelen , en
wat voor Waren daar verhan-

deld worden , . 7. t

Hamburger Kooplieden fenden

twee Scheepen na. Ysland , i

een- brandende Berg in Ys-

land , en fijn vervaarlijkeuyt-

werking , ii. 12
—

' ' Dwaling van de gemee-
ne Man , meenende dat on-

der defen Berg de Hel is , 12

Duyvelfche verfchijnin-

gen hier ontrent , ibid, en 1

3

Ondeefoek na de oorfaak

van den brand des Bergs , 1

3

Defen Bergbarft en brand

terwijl oufe. Schrijver in Ys-

Jand 'is , met bevinge van het

geheele Eyland , afgrijfelijk

gekraak en een verfchriklijke

jVJam;, ,
ibid. Qn 14

Hoererey by de Yslanders ^en
fchandfc

,
geyende fy felft ha-

4reDogt;e^s.QYeraaade Vreem-
delingen , .om’« by. te fta-

.
FC«. - .

*

Y S E R*

Hond word in een Poel gewor-
pen, wordende hy daar in ver-

anderd in Yyfer en Steen , 1

1

Honden feer groot , vervolgen de

Menfchen aan Land treeden-

de , 2

Honden fijn in Ysland ruyg, fondcr

Ooren ofStaart , 1

6

Huyfen en Huysraad van Vifch-

graten , 1 6. 1

7

J.

Onas feker Man in Ysland woo-
nende , maakt knoopen in

een Neufdoek , die op Zee
los gedaan fijnde , wind
veroorfaken , 27

K.

Kinderen hoe in YsUnd opgo-

voed worden , 7
Koeyen in Ysland fonder horens «

16

Knopen

,

drie worden onfen Schrij-

ver in fijn Neufdoek gedaan ,

die los gedaan fijnde , de wind
op Zee doen wakkeren , 27

Krengen werden van de Yslanders

hoog gcagt , 9
Kruys een wonderlijke Bergh»
klimmende tot in de Wol-
ken , II

L.

LOchmaders wat voor fbort

van Menfchen fijn , 6
Lugt is feer.oefond in Ysland, ca

verdroogd fonder eenig fout,
en bewaard by hen de Vilïchca

cn het Vlcc^ voor bederf,

ïo

Ijeyfim
/
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Luyfin tt hebben , rs by dc Ys-

landers geen fchande, 9
M,

MAnnefje Teer klcyn fijnde ,

wierd gevonden met een
Schuytje> dat uyt een Vifch-'

beengemaaktwas, en van on-
deren op vier Vifeh-blalèu ruft-

te. 13
N.

NAgt en dag wanneer in Ys-

land byna evenlang fijn,9

noormannen wat voor volkeren ,

.

waar vandaan gekomen, voor
•al eer fy in Vrankrijk lijn ge-

vallen , en hare daden , 3

niova~Zei?dfla befchreven

,

O.

O Laus Magnus een voornaam
Schrijver , bcfchrijft de

grootte van Ysland , 1

ontbreekt in Ysland , , 14
Orca. , een Vifch, doodende de

Walviftchen , 17
P.

PAarden in Ysland, bequamer
om pakken te dragen , als

tc trekken , 1

6

Patryfen die feer wit en fchoon
fijn, 16

Paulus Hitfeld brengt de Oproe-
rige Yslanders tot gehoorlaam-
heyd , ende hcrfteld dc Chri-

ftelijkenGodsdienft,. 4
Poelen , geweldig rookendc , en

al wat*er in komt , veranderd

in -Steen en Yfer , 10. 1

1

- Poelen, uytwaaflemendc

vergiftige dampen , die de Vo-
gelen verftikken , ibid.

Prolomaus heeft van een Eyland,,

Tbule genoemd ,
gefchreven,

. word onderfogtiof net Ysland

is 1 z

Y S R.

Pygmé , Baartmannetjen. Sict

op Dwergen,

R.

RAvens zijn wit in Ysland ,

16
KegtspUegen der Yslanders , hoe

gefchied , .-.19
Rivieren in Ysland fijn foct cn

Vifch-rijk, z6
Rotz, j hebbende een Kloof, van

een vervaarlijke fteylte-, -en

uytwcrking , ii

S.

{^hapen zijn in Ysland feer

groot, 16

Schrijver defer Reys-befchrijvin-

ge , befigtigtden Berg Hecla ,

fijn wcdei-varen aldaar , en
fware krankheyd,

Slaap-plaatfen der Yslanders , 9
Snevehjokkel , een wonderlijken

Berg , opklimmende tot in de
Wolken, 11

Sout-gebrek in Ysland ,15
Spaanfehe-pakken , hoe in Ysland

geneefen worden , 1

1

Steeden fijn niet in Ysland , nog
Dorpen , 15

Straf-oejfeningn der Yslanders, hoe
gcfchieden ,

- 20

T.

TAdde Sonde y een voornaam
Yslander , verwekt op-

roer tegen den Koning van
Denemarken , 5

Thule 5 een Eyland waar van Pto-

lomasus gewaagt , werd on-

derfost -, of 'het Ysland is , %
lijden y noc van dc Yslanders ia

agt genomen worden 3 'en wat
fy In.de «cn of andere tijden

• atoen • 10

Valken



B A D-\V

V
V.

Alken fijn wit inYsland^ en

van hoogcn prijs, i6

Worden in Portugal over-

gebragt ,
2.6

ri//^»,enhetritff/'r/?\vorden in Ys-

land niet" gefouten , mflar de

liigt bewaard het voor bederf,

10

W.

WEgen fijn’er niet in Ysland ,

16

Windmakers Inysltivid

,

27

WbUemar , Koning in Denemar-
ken , onder wiens regeering

de Yslanders tot het Chriften-

dom bekeert fijn, 3. 4
Wooningen der Yslanders fijn feer

flegt , I

5

Y.

word van de Duyvel foo-

danig behandeld, dat het

fonder vogtigheyd na te laten,

nietriuelt,maar verdroogt, 14

Tsland , het Y sland befchreven ,

en veele bvfonderheden daar

Y S E n.

hebben , ihidi

Het Chriftendom
en 3

wan-
neer , en by welke gelegent-

heyd in Ysland voortgeplaut
is , 3 » 4

De Yslanders worden op-

van I I

De grootheyd vanditEy-

land , ihid, en 2

Wie Ysland cerft ontdekt

heeft , 2

Rampen en Avonturen

der geener die Ysland ontdekt

roerig, willende het Chriften-

dom uytroeyen , worden
ter weder geftilt , f

Drieierley foort van.

voorname Inwooners in Ys-
land , 6

Derfelver opgeblafent-

lieyd , ihid,

Opvoedinge harer Kin-
deren

, 7
' Hare wijfe van fchrijven,

en dagelijks werk,
Leven feer lang , ihld.

' d’ Yslanders hoe malkan-
deren onthalen , S

Z.

ZEe is feer diep ontrent Ys-'

land , i5
Zee-Hoyiden die blaffen , it
Zeemonjlers yan eenafgrijflijkeen

vervaarlijke gedaante, ló, 17
Zielen der ovcrleedenen worden

van de Yslanders gelooft on-
der den Berg Hccla , daar ff
geloven de Hel te wefen, van
den Duyvel gepijnigt te wor-
den , 13. 14

N D E.
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